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Se till att medarbetarnas utbildningar
syns via 1D06-kortet
Från 1 juli 2021 blir utbildningen Safe Construction
Training obligatorisk för alla som är yrkesverksamma på
byggarbetsplatser. Detta omfattar Byggföretagens
medlemsföretag som har arbetsgivarrollen eller är
ansvariga för arbetsmiljösamordningen. Utbildningen
registreras i ID06 KomP-etensdatabas och kan läsas av
på arbetsplatsen där ID06 tillämpas.
JM, Peab, Skanska och Veidekke går ett steg längre och
kommer på projekt från 1 juli att kontrollera
utbildningsbevis för fler utbildningar.
I tabellen nedan ser du när utbildningarna senast ska vara
registrerade i ID06 Kompetensdatabas:

1 Juli 2021

1 Mars 2022

1 Mars 2023

- Sate Construction Training
- Brandfarliga arbeten eller
- Heta Arbeten
- Asbest, särskild utbildning*
- Asbest, kompletterande
utbildning**

- Arbete på väg*
- ESA Instruerad
- Kemiska arbetsmiljörisker härdplaster

- Säkra Lyft
- Ställning*
- Fallskyddsutbildning

*för arbetsmomentets utförande relevant nivå enligt kravställande dokument.
**Uppdateringskrav vart femte år.

Samla utbildningar elektroniskt
Med införandet blir arbetet lättare för platsledning, BAS-U, säkerhetsansvariga med flera på arbetsplatserna. Det blir
också enklare för den enskilde att samla alla utbildningar elektroniskt och ha "allt på ett kort". Det går även att koppla I
D06-kortet till t.ex. utvald access och maskinstyrning, där kompetensen ställs som krav.

Ansök om läsbehörighet

Registrera utbildning i
efterhand

Ge central samtycke med
BanklD

Utbildningsbevisen registreras av
utbildnings-företaget och kopplas till
aktivt ID06-kort samt till det företag
som ställt ut kortet.
Ansök om läsbehörighet för att se alla
anställdas registrerade
utbildningsbevis och aktiva ID06 kort.

Information om ackrediterade
utbildningsföretag finns på ID06
Kompetensdatabas.
Utbildningsföretag som inte är
ackrediterade kan bli det genom en
ansökan till oss. Registreringar av
utbildningar kan då göras i efterhand
efter att de blivit ackrediterade.

För att få utbildningar registrerade i
D06 Kompetensdatabas behöver den
enskilde lämna ett centralt samtycke.
Det görs enklast genom att logga in
med mobilt banklD på
www.id06kompetensdatabas.se

